TÁRTARO: MELHORE A QUALIDADE DE VIDA DE
SEU MELHOR AMIGO E PAGUE EM ATÉ 6X.
É grande o número de animais
com problemas
periodontais
(infecção
que
atinge a gengiva,
os ossos e os dentes) que chegam à
clínica e infelizmente, a grande
maioria, já apresenta um estágio
avançado da doença. A infecção bucal
decorrente da falta de higiene, se desenvolve em cães e gatos por causa da placa
bacteriana que vai se acumulando
sobre os dentes, camada após camada,
por conta da ingestão de alimentos inadequados ou falta de limpeza. “Os proprietários raramente se manifestam sobre o problema", comenta Mauricio. O
tártaro provoca a retração gengival, a
perda óssea e, finalmente, a perda dos
dentes. Entretanto, as bactérias presentes na placa podem penetrar no organismo, e através da circulação sanguínea
se espalhar pelo organismo, afetando o

sistema nervoso central, provocando a
meningite; o coração, levando à endocardite e à degeneração do miocárdio;
o pulmão, desenvolvimento de fibrose
pulmonar e bronquite; as articulações,
levando à artrite e os rins, entre outros.
Algumas dessas doenças têm tratamento, outras não. A endocardite, por
exemplo, pode levar o animal a morte.
Os cães de raças pequenas, como o
Poodle e a York Shire, são mais propensos a desenvolverem a periodontite
secundária e o cálculo dentário. É importante que todo o proprietário tenha
um cuidado especial com os seus animais.
Alimentação correta é o primeiro passo para uma dentição saudável. Sócrates, 300 anos antes de Cristo já sabia
que o alimento era o melhor remédio,
portanto, aconselho a ração seca, como
alimento mais apropriado, com isso,
você já estará ajudando muito na prevenção do tártaro. Atualmente, muitos
colegas recomendam a escovação, pelo
menos, 3X por semana para prevenir o
acúmulo das placas.

Quanto mais cedo começar a escovação, melhor.
Para evitar a doença, além da escovação e da alimentação correta, você ainda pode lançar mão do osso do peito de
boi (externo) que pode ser adquirido em
qualquer açougue.
A queixa frequente de problemas periodontais é o mau hálito. A inflamação da
gengiva (estomatite) é o segundo, seguido da inapetência e emagrecimento.
Na foto da direita, observe que os dois
molares superiores ficaram com as raízes expostas após o procedimento de
limpeza e a recomendação é que sejam
extraídos.

“Evite a perda de dentes de seu
animal; visite o seu veterinário
regularmente, siga as suas orientações e faça a extração do
tártaro sempre que necessário”.
Mauricio Aquino é veterinário e o
resp. técnico da Kennel Veterinária,
na Ponta Verde em Maceió.
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